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ŐSZI FELVÉTELI 2019
Alapképzések

Beiratkozás: 2019. szeptember 9–19.
Felvételi vizsgák időpontja: 2019. szeptember 20.
Eredményhirdetés, anyakönyvezés: 2019. szeptember 20–23.

Mesteri képzések
Beiratkozás: 2019. szeptember 9–19.
Felvételi vizsga: 2019. szeptember 20.
Anyakönyvezés: 2019. szeptember 20–23.

Alapképzések Tandíjmen-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Szociális munka 320
Szociológia 018
Menedzsment 1145
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási 
egységek gazdaságtana 1430

Bank és pénzügyek 923
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 110
Német nyelv és irodalom 221
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom
– Német nyelv és irodalom

624

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
– Angol nyelv és irodalom

624

Zene 510
Agrármérnök* 10–

Mesteri képzések Tandíjmen-
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Többnyelvűség és multikulturalitás 0 4
Zeneművészet az audiovizuális kultúrában 413
Vizuális kommunikáció 010
Európai szociálpolitikák 015
Idegenforgalmi gazdálkodás 018

* A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
tel.: 0259-418252, e-mail: partium@partium.ro,

honlap: www.partium.ro
Facebook: Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad

H I R D E T É S

 » B. E.

Lassult a gazdasági növekedés az 
Európai Unióban és az euróöve-

zetben is a második negyedévben. 
A felülvizsgált, de még nem vég-
leges adatok szerint a legnagyobb 
gazdasági növekedést Magyaror-
szág érte el negyedéves és éves 
összevetésben is a június végével 
záródott három hónapban.

Az Európai Unió statisztikai hi-
vatalának (Eurostat) pénteken kö-
zölt adatai szerint a június végével 
záródott három hónapban az előző 
negyedévhez képest szezonális ki-
igazítással 0,2 százalékkal nőtt a 
hazai össztermék (GDP) az euróö-
vezetben és az Európai Unióban. 
Az első negyedévben az euróöve-
zetben 0,4 százalékkal, az unióban 
0,5 százalékkal bővült a gazdaság 
az előző három hónaphoz képest. 
Éves bázison szezonális kiigazí-
tással az euróövezetben 1,2 száza-
lékkal, az EU-ban pedig 1,4 száza-
lékkal nőtt a GDP az idei második 
negyedévben. Ez szintén kisebb 
gazdasági ütem az első negyedév-
ben mért 1,3 százalékhoz, illetve 
1,6 százalékhoz képest. A GDP-sta-
tisztika országokra lebontva még 
hiányos, három országból – Íror-
szág, Luxembourg és Málta – egye-
lőre nincs adat.

Eltérő trendek
Negyedéves összevetésben Ma-
gyarország gazdasága nőtt a leg-
erősebb, 1,1 százalékos ütemben. 
Románia a második, 1,0 százalék-
kal, majd Bulgária, Dánia, Görög-
ország, Ciprus Litvánia és Lengyel-
ország következett, egyaránt 0,8 
százalékos bővüléssel. A legna-

gyobb csökkenést Nagy-Britanniá-
ban mérték, 0,2 százalékosat, majd 
Németország és Svédország követ-
kezett (egyaránt -0,1 százalék). 
Olaszország gazdasága stagnált.

Éves összehasonlításban Ma-
gyarország 5,2 százalékos GDP-nö-
vekedéssel áll a lista élén, majd 
Románia következett 4,6 száza-
lékkal és Lengyelország 4,2 száza-
lékkal. A legnagyobb euróövezeti 
gazdaságok közül Németország 
0,4 százalékos, Franciaország 1,4 
százalékos, Spanyolország pedig 
2,3 százalékos növekedést ért el. 
Olaszország gazdasága 0,1 száza-
lékkal zsugorodott.

Csökkenhetnek
a gazdasági különbségek
„Az Európai Unió nagyobb gazda-
ságai gyengébben teljesítettek a 
második negyedévben” – értékelte 
az adatokat Regős Gábor, a Szá-
zadvég vezető elemzője szombat 
reggel az M1 aktuális csatornán. 

Rámutatott: Magyarországon 5 
százalék körüli éves növekedés 
volt a második negyedévben is, 
miközben Németországban csak 
0,4 százalékkal, az Egyesült Király-
ságban 1,2 százalékkal és Francia-
országban 1,4 százalékkal nőtt a 
GDP, az olasz gazdaság pedig 0,1 
százalékkal zsugorodott. Az Eu-
rópai Unió gazdasági növekedése 
1,4 százalékos volt, nem nevezhető 
„acélosnak” – mondta.

„A második negyedévben a 
növekedési rangsor élén Magyar-
ország állt, majd Románia követ-
kezett. Azzal, hogy nem az Unió 
legfejlettebb gazdaságai vezetik 
a sorrendet csökkenhetnek a gaz-
dasági különbségek” – jegyezte 
meg. A német gazdaságról azt 
mondta, a költségvetés 1 százalék 
feletti többlettel zárt tavaly, és ezt 
a pénzt a gazdaság élénkítésére 
lehetne fordítani, főleg egy ilyen 
„gyenge” időszakban, ezt mégse 
lépték meg.

Kelet-Európa jobban teljesít

MÓDOSÍTANI AKARJA A BUKARESTI KORMÁNY A KÖZALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ VAKÁCIÓS UTALVÁNYOK RENDSZERÉT

Ősszel és tavasszal többet érhet az üdülési csekk
Több mint 600 lejjel nagyobb 
értékű üdülési csekket 
kaphatnak azok a munka-
vállalók, akik idényen kívül 
mennek üdülni – a kezde-
ményezésről a héten egyez-
tetnek a turisztikai minisz-
térium és az idegenforgalmi 
munkáltatók képviselői.

 » KRÓNIKA

A román idegenforgalmi 
miniszter szerint 2080 lej 
értékű üdülési utalványt 

kaphatnak jövő évtől azok, akik 
márciusban, áprilisban, október-
ben vagy novemberben használ-
ják fel az utalványt. Bogdan Trif 
elmondta, a héten tervezik meg-
vitatni az ágazat képviselőivel 
a szaktárcának azt a javaslatát, 
miszerint a vakációs utalványra 
jogosultak két lehetőség közül 
választhatnának. Igényelhetik az 
eddig kapott 1450 lej értékű utal-
ványt, amelyet bármikor felhasz-
nálhatnak, vagy kérhetik a 2080 
lej értékű üdülési csekket, ame-

lyet csak idényen kívül, azaz már-
ciusban, áprilisban, októberben 
és novemberben használhatnak 
fel. Utóbbi lehetőség bevezetésé-
vel a minisztérium célja segíteni a 
vendéglátóipari egységeket, ame-
lyeknek az őszi és a tavaszi hóna-
pokban jelentősen csökkennek a 
bevételeik. A turisztikai miniszter 
hangsúlyozta, hogy ez egyelőre 
csak javaslat, amelyet megvitat-
nak az iparág képviselőivel, és ha 
elfogadják, már jövő évtől alkal-
mazni lehet.

A tárcavezető elmondta még, 
hogy terveik szerint 2020-tól nem 
papíralapú utalványt bocsátanak 
ki, hanem kártyán kapják meg az 
összeget a jogosultak, egyrészt 
hogy ne pazarolják a papírt, más-
részt pedig hogy könnyítsék meg 
a turisztikai ügynökségek dolgát, 
amelyeket „szó szerint betemet-
nek a zsákokban gyűjtött vaká-
ciós csekkek”. „Jelenleg is adott 
a lehetőség, hogy a munkáltató 
kártyára utalja a pénzt, de sajnos 
a tapasztalat az, hogy 70 százalé-
kuk papíralapú utalványt ad” – 
idézte a tárcavezetőt az Agerpres 
hírügynökség.

Mint ismeretes, a közalkalma-
zottak tavaly óta kapnak min-
den évben üdülési csekket, az 
utalványok pedig látványosan 

felpörgették a belföldi turizmust. 
A legtöbben viszont nyáron utaz-
nak, ami miatt korábban egyes 
vendéglátásban érdekelt vállal-

kozók szót emeltek, és kérték a 
kormánytól, hogy a csekkek csak 
idényen kívül legyenek felhasz-
nálhatók.
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Telt ház. A Bihar megyei Püspökfürdőbe is sokan érkeztek a nyáron üdülési csekkel

Eltérő trendek. A nagyobb gazdaságok gyengébben teljesítettek




